
KEMIÖNSAAREN KUNTA
DRAGSFJÄRDIN ITÄISEN SAARISTON
RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kemiönsaaren kunnan Dragsfjärdin itäiseen saaristoon laaditaan oikeusvaikutteinen
rantaosayleiskaava. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee kaavoituksen
lähtökohtia, sisältöä ja tavoitteita sekä sisältää suunnitelman siitä, miten kaavan
laadinnan aikana kuullaan maanomistajia, asukkaita ja muita osallisia sekä
suunnitelman siitä, miten kaavan vaikutuksia tullaan arvioimaan.

1. Alue ja suunnittelun kohde

Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti.

Suunnittelualue käsittää koko nykyisen Dragsfjärdin itäisen saariston
rantaosayleiskaava-alueen lukuun ottamatta Örön saarta. Alue käsittää mm. Rosalan
ja Hiittisten pääsaaret sekä suuren määrän pienempiä saaria.

2. Suunnittelun lähtökohdat

2.1 Kaavoitustilanne

Maakuntakaavoitus (ent. seutukaavoitus)

Ympäristöministeriö on vahvistanut Varsinais-Suomen maakuntakaavan 20.3.2013 ja
määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§ perusteella maakuntakaavan tulemaan
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Yleiskaavoitus
Itäisen saariston alueelle on laadittu Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaa-
va, jonka Lounais-Suomen ympäristökeskus on vahvistunut 24.4.1998.
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Suunnittelualueelle on laadittu vuosien aikana em. kaavan muutoksia yhteensä 12
kappaletta. Nämä muutokset huomioidaan nyt laadittavassa kaavan muutoksessa.
Ko. muutokset eivät siis ole voimassa nyt laadittavan kaavan muutoksen jälkeen.

Alueelle laaditut rantaosayleiskaavan muutokset ovat:
- Båtvik
- Marskäret
- Östra Granholmen
- Lädukäret
- Stora Ängesön, Tallflakaudden 5:32
- Östra Mesholmen
- Kiinteistöt 10:27, 10:26 ja 14:19 Hiittisten kylässä
- Alen
- Ängisholm
- Takvedaholm
- Sundhem
- Kopparholmen, Långnäs, Norrstrand

Em. kaavan muutosten lisäksi Örön saareen Dragsfjärdin itäisen saariston ranta-
osayleiskaavan muutos. Nyt laadittava kaavan muutos ei koske Örön aluetta. Nyt
laadittavan kaavan muutoksen kaavaehdotusta laadittaessa on kunnan hyväksymis-
käsittelyyn mennyt Lånholmenin rantaosayleiskaavan muutos, joka on huomioitu täs-
sä kaavan muutoksessa.

Asemakaavoitus (ent. rakennuskaavoitus)
Alueelle ei ole laadittu asemakaavoja.

Ranta-asemakaavoitus
Suunnittelualueelle on laadittu vuosien aikana ranta-asemakaavoja yhteensä 16 kap-
paletta ja ranta-asemakaavan muutoksia yksi kappale. Nämä muutokset huomioi-
daan nyt laadittavassa kaavan muutoksessa.

2.2 Maanomistus
Kaava-alueen laajuudesta johtuen jakautuu maanomistus lukuisille yksityisille ja
yleisille tahoille. Maanomistusolot otetaan huomioon kaavoituksessa.

2.3 Rakentamistilanne

Loma-asuminen
Kaava-alueella on noin 1800 loma-asuntoa. Lomarakentaminen on tapahtunut voi-
massa olevan rantaosayleiskaavan, em. kaavan muutosten sekä laadittujen ranta-
asemakaavojen ja poikkeamislupien mukaisesti.

Ympärivuotinen asuminen
 Asutus on nykyään omakotimuotoista ja sijaitsee pääosiltaan saaristokylissä Hitis- ja
Rosalalandetilla. Suurimman yhtenäisen kiinteän asutuksen muodostaa vanha Rosalan
kyläalue, josta asutus leviää itään Rosalalandetin etelärantaa pitkin nauhamaisena
Böhlen kyläalueeseen.

2.4 Perusselvitykset

Alueelta tehdyt aiemmat selvitykset ja lisäselvitysten tarve selvitetään työn aikana.

Suunnittelualueella on tehty luontoselvitys 2010 ja sitä on täydennetty 2011. Selvityk-
sen teki Faunatica Oy. Selvitykseen sisältyi:
- Kaavamuutosalueiden luontoarvoselvitys (merkittävät luontotyypit ja putkilokasvit;

13 kohdetta)
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- Apolloperhosen levinneisyyskartoitus esiintymisen ydinalueen reunamilla kaava-
määräysalueen tarkentamiseksi

- Tunnettujen uhanalaislajien esiintymien nykytilan selvitys (31 kohdetta) ja paah-
dealueiden uhanalaisille perhoslajeille soveliaiden elinympäristöjen kartoitus Hiit-
tisten kirkonkylällä

Luontoselvityksen tekemisen jälkeen rakennuspaikkojen siirtojen myötä kaavamuu-
toskohteita on tullut lisää verrattuna tutkittuihin 13 kohteeseen. Kaavaehdotuksen
nähtävillä olon jälkeen luontoselvitystä täydennetään. Luontoselvityksen täydennys
on tehty kesällä 2016. Tästä menettelystä on keskusteltu ja sovittu kaavaehdotusvai-
heen työ- ja viranomaisneuvottelussa kesällä / syksyllä 2015.

ELY –keskuksen kaavaehdotuksesta antaman lausunnon mukaisesti pidettiin luonto-
arvojen osalta erillinen työneuvottelu 18.5.2016. Neuvottelun perusteella tehtiin arvio
kaavan vaikutuksista Natura 2000 –suojelualueisiin. Natura-arviota täydennettiin ELY -
keskuksen kaavaehdotus II 8.10.2017 Natura-arviosta antaman lausunnon sekä
23.10.2017 pidetyn työneuvottelun ja 26.10.2017 pidetyn viranomaisneuvottelun perus-
teella.

Tiedot uhanalaisista lajeista on saatu Varsinais-Suomen ELY –keskukselta kaavan
laadinnan lähtötiedoiksi kesällä 2016.

Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet osoitetaan kaavassa ympäristöhallinnon ai-
neistojen perusteella.

Muinaismuistot osoitetaan Museoviraston tekemän rakennetun ympäristön ja mui-
naismuistoselvityksen (Museoviraston suojeluaineisto, FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI.
1000000 FI. 1000272.MV_suojeluaineisto.20120905) perusteella.

Syksyllä 2016 tehtiin kaava-alueen muinaismuistoinventoinnin täydennys. Täydennys
perustui Varsinais-Suomen maakuntamuseon kaavaehdotuksesta antamaan lausun-
toon ja elokuussa 2016 pidettyyn työneuvotteluun.

ELY – keskus on toimittanut kaavaehdotus II lausunnon antamisen yhteydessä Excel-
taulukon liittyen luonnonsuojelun yksityiskohtaisiin asioihin. Tämä taulukon aineisto on
käyty läpi Kemiönsaaren kunnan kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisen sekä
ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustajan kanssa 18.10.2017.

Furuholmenin ja Lökholmenin saarien rakennuspaikoista on järjestetty neuvottelut
3.1.2018. Lökholmenin neuvotteluun osallistuivat Kemiönsaaren kunnan kaavoitusvi-
ranomainen ja ELY -keskuksen luonnonsuojeluyksikön edustaja. Furuholmenin neuvot-
teluun osallistui em. viranomaisten lisäksi ko. alueen maanomistaja.  Neuvottelun pe-
rusteella Furuholmenin saareen on tehty maastokäynti ELY -keskuksen luonnonsuoje-
luyksikön edustajan ja maanomistajan kesken 4.1.2018. Neuvotteluiden ja maasto-
käynnin tarkoituksena on ollut ratkaista voimassa olevan kaavan mukaisten rakennus-
paikkojen sijoittaminen saarissa, jotka kuuluvat Natura-alueeseen.

3. Alustavat tavoitteet

3.1 Yleisiä tavoitteita

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa noin 20 vuotta sitten laadittu Dragsfjärdin
itäisen saariston rantaosayleiskaava vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä ja nykyisiä
tarpeita.

Rantaosayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiseksi oi-
keusvaikutteiseksi osayleiskaavaksi.
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Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan mitoitusta ei muuteta, ts. raken-
nuspaikkoja ei lisätä eikä kantatilatarkastelua ja mitoituslaskentaa tehdä uudelleen.
Voimassa olevassa kaavassa olevat mahdolliset selvät mitoitusvirheet tarkistetaan,
jos sellaisia havaitaan.

Muita tavoitteita ovat mm. valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden huomioimi-
nen.

3.2 Tehtävät muutokset

- loma-asunnon rakennuspaikkojen (RA) rakennusoikeuden nostaminen
- kaavamääräysten ajantasaistus maankäyttö- ja rakennuslain sekä muiden ny-

kyisten lakien mukaiseksi
- aluevarauksia ja rakennuspaikkojen sijainteja tarkistetaan toteutuneen raken-

tamisen, nykyisen maankäytön tai muuttuneiden tarpeiden ja olosuhteiden
mukaisesti

- voimassa olevat osayleiskaavan muutokset, ranta-asemakaavat ja poik-
keamislupien mukainen maankäyttö esitetään rantaosayleiskaavassa

- Puolustushallinnon aluevarauksia ja käyttötarkoituksia (EP-alueet) tarkistetaan
tarvittaessa. Kunta pyytää muutostarpeista lausunnot alueiden maanomistajilta
ja käyttäjiltä jo valmisteluvaiheessa. Selvitettäviä alueita on ainakin saarilla:
Örö, Stora Krokön ja Sommarön. Monissa tapauksissa Metsähallitus on valtion
omistamien maiden haltija.

- suojeltavien rakennusten osoittaminen uuden rakennusinventoinnin mukaisesti
- luonnonsuojelualueiden ja Natura-alueiden osoittaminen olemassa olevien tie-

tojen perusteella
- muinaismuistokohteiden osoittaminen tehtyjen selvitysten perusteella
- Biskopsön järvien alueen kiinteistöjen rakennusoikeuden määrittäminen ja

osoittaminen kaavakartalla sekä luonnonsuojelualueen osalta korvattavan ra-
kennusoikeuden määrittäminen

- Voimassa olevan kaavan mukaisten rakennuspaikkojen ulottuvuuden tarkis-
taminen (rakennusalan koko).

- Uhanalaisten lajien huomioiminen kaavamääräyksin

3.3 Keskeisimmät maanomistajien esityksestä harkittavat muutokset

- RA-rakennuspaikkojen siirto
- myönnettyjen lupien mukaisesti
- pois nykyisen kaavan vahvistamisen jälkeen perustetuilta

suojelualueilta
- rakentamisen, käytön, maastonmuotojen, rannan laadun, maaperän ja

maiseman sekä yleisten rantojen maankäytön suunnitteluperusteiden
kannalta katsottuna parempaan paikkaan

3.4 Muut mahdollisesti tehtävät muutokset

- RA-rakennuspaikkojen lisääminen nykyisen kaavan selkeiden virheiden takia.
- matkailupalvelujen alueiden (RM) jakaminen RA-rakennuspaikoiksi
- toteutettujen venevalkamien (LV) ja -satamien (LS) osoittaminen
- muita tarkistuksia harkinnan mukaan.
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4. Arvioitavat vaikutukset

Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat:

yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset
- ohjausvaikutus muuhun suunnitteluun

taloudelliset vaikutukset
- kunnallistekniset kustannukset
- elinkeinot, työpaikat

liikenteelliset vaikutukset
- erityisesti lauttaliikenne

ympäristövaikutukset alueella sekä lähiympäristössä
- elinympäristön laatu
- ympäristönsuojelu

vaikutukset luonnonympäristöön
- luonto, luonnonmaisema
- maaperä, vesi
- kasvillisuus ja eläimistö, luonnon monimuotoisuus
- luonnonsuojelu

sosiaaliset vaikutukset
- talous
- kulttuuri, virkistys
- asukasluku, ikäjakauma

kulttuuriset vaikutukset
- taajamakuva, kulttuurimaisema
- rakennusperintö, rakennussuojelu
- kulttuuriympäristön kerrokset ja muinaisjäännökset

Kaavan vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon
- valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
- kaavan suhde muuhun suunnitteluun ja lainsäädäntöön

5. Osalliset

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat

Maanomistajat ja asukkaat
- kaava-alueen ja naapurialueiden maanomistajat ja asukkaat
- muut lähialueiden asukkaat ja maanomistajat; kuntalaiset

Kunnan hallintokunnat
- kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto
- lautakunnat
- muut viranomaiset ja viranhaltijat
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Viranomaiset
- Varsinais-Suomen ELY-keskus (maankäyttö, luonnonsuojelu, maantiet, väylät)
- Varsinais-Suomen liitto (maakuntakaavoitus)
- Varsinais-Suomen maakuntamuseo (kulttuuriympäristö, rakennussuojelu,

muinaismuistot)
- Liikennevirasto (lauttaliikenne)
- Puolustusvoimat (maanpuolustusnäkökohdat)

Yhdyskuntatekniikka
- vesilaitos
- puhelinyhtiöt
- sähköyhtiöt
- liikennöitsijät (joukkoliikennereitit)

Yhteisöt ja yhdistykset

Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa.

6. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

                  6.1 Aloitus

- kunnan kaavoituskatsaus nähtävillä kunnanviraston teknisessä toimistossa
- kaavoituspäätös on tehty vuoden 2005 lopulla silloisen Dragsfjärdin kunnan aikana
- kaava on kuulutettu vireille vuonna 2011 ja se on esitetty myös kunnan kaavoitus-

katsauksessa
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 2.5.2011
- laajennetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman alustavat karttaliitteet oli nähtävil-

lä 1.9 – 1.10.2011
- aloitusneuvottelu ELY -keskuksen (Seppälä, Kaipiainen, Lehtomaa), Turun museo-

keskuksen (Suna, Lehtonen), kunnan (Lindeberg) ja kaavan laatijan (Kiimamaa)
kesken pidettiin 1.3.2012

- Työneuvottelu ELY -keskuksen (Kaipiainen), kunnan (Lindeberg) ja kaavan laatijan
(Hautala) kesken pidettiin 19.10.2012

- Työneuvottelu ELY -keskuksen (Kaipiainen, Lehtomaa), kunnan (Lindeberg), Met-
sähallituksen (Högmander) ja kaavan laatijan (Hautala) kesken pidettiin 8.1.2014

6.2 Kaavaluonnos

- kaavaluonnos valmistui 16.5.2014
- kunnan tekninen lautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä

kaavaluonnoksen
- Kuulutus kaavan vireille tulosta julkaistiin kunnan ilmoitustaululla 23.6.2014. Samal-

la asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtäville.
26.8.2014 julkaistulla kuulutuksella jatkettiin nähtävillä oloa.

- ns. laatimisvaiheen kuuleminen (MRL 62 §) hoidettiin asettamalla kaavaluonnos
nähtäville 26.6. – 4.7..2014 ja 4.8. – 30.9.2014 väliseksi ajaksi

- kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot
- työneuvottelu kunnan ja ELY–keskuksen edustajien sekä kaavan laatijan kesken

pidettiin toukokuussa 2015
- viranomaisneuvottelu pidettiin 21.8.2015 perustuen alustavaan kaavan laatijan vas-

tineeseen
-    lausuntojen, mielipiteiden ja 21.8.2015 pidetyn viranomaisneuvottelun sekä kaavan

laatijan ja kunnan kaavoitusarkkitehdin tekemien huomioiden perusteella
kaavaluonnosta tarkistettiin kaavan laatijan vastineen mukaisesti
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6.3 Kaavaehdotus

- kaavaehdotus valmistui 18.11.2015
- tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville 30.11.2015 § 212
- tarvittavat lausuntopyynnöt lautakunnilta ja viranomaisilta
- kaavaehdotus oli nähtävillä 17.12.2015 - 12.2.2016
-    lausuntojen ja mielipiteiden käsittely sekä tarkennukset kaavaan
- työneuvottelu luontoasioihin liittyen pidettiin 18.5.2016 perustuen 21.8.2015 pidet-

tyyn viranomaisneuvotteluun ja ELY–keskuksen kaavaehdotuksesta antamaan lau-
suntoon.

- viranomaisneuvottelu pidettiin 17.6.2016 perustuen alustavaan kaavan laatijan vas-
tineeseen.

- Työneuvottelu muinaismuistojen inventointiin liittyen pidettiin maakuntamuseon
edustajan kanssa 9.8.2016

6.4 Toinen kaavaehdotus

- tarkistettu kaavaehdotus valmistui 14.3.2017
- tekninen lautakunta päätti asettaa kaavan virallisesti nähtäville 27.3.2017 § 36
- kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta viranomaisilta:

§ Varsinais-Suomen ELY –keskus
§ Varsinais-Suomen liitto
§ Varsinais-Suomen maakuntamuseo
§ Museovirasto
§ Puolustusvoimat
§ Suomen Turvallisuusverkkko Oy
§ Kemiönsaaren kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta
§ Raaseporin kaupunki
§ Hangon kaupunki

- kaavaehdotus oli nähtävillä 13.4. - 14.5.2017
- Saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annettiin alustavat vastineet. Kaavakartalle

tehtiin vastineiden mukaiset tarkistukset. Tarkistusten johdosta lähetettiin kirjeet
asianosaisille kuulemista varten.

- Ely-keskus antoi lausunnon 8.10.2017. Työneuvottelu Natura-arvioon liittyen pidettiin
ELY -keskuksen Natura-arviosta antaman lausunnon perusteella 23.10.2017.

- Viranomaisneuvottelu pidettiin 26.10.2017 perustuen alustavaan kaavan laatijan
vastineeseen.

- Tarkistetusta Natura-arviosta pyydettiin lausunnot Natura-alueelle perustettujen
luonnonsuojelualueiden maanomistajilta ja ELY -keskukselta. Lausuntopyynnöt
ELY -keskukselle ja Metsähallitukselle lähetettiin 21.12.2017 ja maanomistajille
22.12.2017. ELY–keskus antoi 25.1.2018 lausunnon. Kaavaehdotukseen aiemmin
laaditun arvioinnin ja arvioinnin täydennyksen perusteella Varsinais-Suomen ELY-
keskus katsoo, että kaavamuutoshanke ei merkittävästi heikennä niitä luontoarvoja,
joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty Natura 2000-verkostoon. Metsähallitus
katsoo 6.3.2018 antamassaan lausunnossa, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukai-
nen Natura-arvio on riittävä ja sen johtopäätökset oikean suuntaiset. Metsähallitus
katsoo 6.3.2018 antamassaan lausunnossa, että luonnonsuojelulain 65 §:n mukai-
nen Natura-arvio on riittävä ja sen johtopäätökset oikean suuntaiset.

- Lökholmenin saaren etelärannan rakennuspaikkojen sijoittelusta neuvoteltiin
3.1.2018

- Furuholmenin saaren rakennusoikeuslaskennan mukaisesta rakennuspaikkojen
osoittamisesta ja korvaamisesta neuvoteltiin 3.1.2018. Neuvottelun perusteella alu-
eelle tehtiin maastokäynti 4.1.2018
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6.5 Hyväksyminen

- Kemiönsaaren tekninen lautakunta hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen
__.__.____, § ___

- Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen __.__.____,
§ ___

-  Kemiönsaaren kunnanvaltuusto hyväksyi rantaosayleiskaavan muutoksen
__.__._____, § ___

7. Lisätiedot

7.1 Rantaosayleiskaavan muutoksen laatiminen

Lisätietoja kaavan laatimiseen liittyvistä asioista jakaa

Kemiönsaaren kunta:

 Kaavoitusarkkitehti Kirsti Virkki
puhelin 040 6700601
s-posti etunimi.sukunimi@kimitoon.fi
osoite Vretantie 19

25 700 Kemiö

Kaavan laativa konsultti:

Sweco Ympäristö Oy
 maanmittausinsinööri Petri Hautala
 puhelin 050 316 0078
 osoite PL 669 (Uudenmaankatu 19 A)

20 701 Turku
 s-posti etunimi.sukunimi@sweco.fi

Turussa 25.4.2014, 16.11.2015, 1.3.2017, 20.3.2018

Sweco Ympäristö Oy

Petri Hautala
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